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WPŁYW LOKALIZACJI PARKINGÓW P+R 
PRZY STACJACH KOLEJOWYCH NA WIELKOŚCI 

OBSZARÓW ODDZIAŁYWANIA1

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy badań ankietowych pasażerów 
kolei podmiejskich na stacjach kolejowych w województwie mazowieckim. Celem przeprowadzo-
nych analiz było zbadanie wpływu parkingów P+R zlokalizowanych przy stacjach kolejowych 
na wielkość obszaru oddziaływania tych stacji. W ramach analiz dokonano klasyfikacji stacji 
kolejowych pod względem wielkości zlokalizowanych przy nich parkingów P+R, wybrano grupę 
reprezentatywnych stacji do przeprowadzenia szczegółowych analiz z wykorzystaniem narzędzi 
GIS. Dla każdej analizowanej ankiety zbadano długość dojścia/dojazdu z miejsca zamieszkania 
(rozpoczęcia podróży) do stacji kolejowej z wyszczególnieniem wykorzystanego środka transportu. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz i zestawień opracowano wnioski co do wielkości 
obszaru oddziaływania stacji kolejowych w zależności od wielkości parkingów P+R.

Słowa kluczowe: parkingi P+R, badania ankietowe podróży, podróże z przesiadkami, 
węzły przesiadkowe

1. Wstęp

Rosnąca liczba parkingów P+R przy stacjach kolejowych w województwie ma-
zowieckim jest między innym odzwierciedleniem zmian zachodzących w zacho-
waniach komunikacyjnych mieszkańców Mazowsza. Jest to obserwowane w po-
staci systematycznie rosnącej liczby pasażerów kolei. Na tym obszarze jednym 
z głównych przewoźników kolejowych są Koleje Mazowieckie, które rokrocznie 
zwiększają liczbę przewożonych pasażerów od 53 mln w roku 2010 do 62 mln 
w roku 2013 [1]. Jedno z nasuwających się pytań dotyczy roli powstających par-
kingów P+R w osiąganiu tego wzrostu. Z uwagi na brak badań bezpośrednich 
dotyczących znaczenia parkingów P+R we wzroście popularności transportu ko-
lejowego, możliwe jest wnioskowanie na ten temat w sposób pośredni, na pod-
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stawie analizy baz danych powstałych na podstawie badań ruchu pasażerskiego 
odbywanego pociągami na terenie województwa mazowieckiego [2]. Przedstawio-
ne w artykule wyniki analiz prowadzono w kierunku oceny czy parkingi P+R 
przy stacjach kolejowych mają wpływ na wielkość obszaru oddziaływania stacji. 
Wykrycie takiej zależności pozwalałoby potwierdzić związki pomiędzy rozwojem 
systemu P+R a rosnącą atrakcyjnością transportu kolejowego mierzoną wzrostem 
liczby przewożonych pasażerów.

2. Charakterystyka wykorzystanych danych

Udostępnione dane [2], które wykorzystano do przeprowadzenia analiz zawie-
rały między innymi:

•	 wyniki pomiarów pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczegól-
nych stacjach kolejowych do pociągów podmiejskich,

•	 wyniki pomiarów akumulacji na parkingach P+R zlokalizowanych przy 
stacjach kolejowych,

•	 bazę danych z wywiadami bezpośrednimi przeprowadzonymi na stacjach 
kolejowych.

Łączna liczba stacji na których przeprowadzono pomiary pasażerów wsiadają-
cych i wysiadających wyniosła 247, natomiast liczba stacji przy których przepro-
wadzono pomiary parkingowe wyniosła 244. Na stacjach tych znajduje się 8669 
miejsc postojowych. Badaniami nie zostały objęte stacje kolejowe w Warszawie, 
które były przedmiotem odrębnego badania (WBR 2015). Analiza uzyskanych 
wyników wskazuje, że w dniu powszednim na analizowanych stacjach dochodzi do 
ok. 250 tys. operacji rozpoczynania i kończenia podróży transportem kolejowym 
(tab. 1, rys. 1). W czasie pomiarów parkingowych przeprowadzonych na wszyst-
kich parkingach stwierdzono, że łączna akumulacja rejestrowana po szczycie po-
rannym ok. godz. 10 wyniosła 5994 samochody (rys. 2). 

Pomimo dużego zakresu wykonanych pomiarów (19 250 wywiadów bezpo-
średnich na stacjach kolejowych) nie były one wystarczające na potrzeby oszaco-
wania udziału podróży realizowanych z wykorzystaniem parkingów P+R. M.in. 
w badaniach [2] osób które do stacji przyjechały jako pasażerowie samochodu 
osobowego nie dopytywano czy kierowca samochodu także odbywa dalszą cześć 
podróży koleją i czy zaparkował samochód na parkingu P+R. Niezbędne były 
także pomiary rotacji samochodów na parkingach oraz badania liczby wsiadają-
cych i wysiadających pasażerów na stacjach w Warszawie (wyniki WBR 2015). 

Zebrane dane umożliwiły natomiast oszacowanie liczby podróży wykonanych 
przez osoby korzystające z parkingów P+R. Przyjęto, że kierowcy, którzy par-
kowali samochody przy badanych stacjach oraz osoby będące pasażerami odbyli 
przynajmniej po 2 podróże koleją, co w skali roku na terenie województwa mazo-
wieckiego oznacza co najmniej 6 mln podróży wykonanych transportem kolejo-
wym z wykorzystaniem parkingów P+R. 
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Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów i badań ruchu w transporcie kolejowym w woj. mazowiec-
kim 

Łączna	 liczba	 pasażerów	 wsiadających	 i	 wysiadających	 na	 stacjach	 i	
przystankach	kolejowych* 249	066 [Pasażer/doba]

Liczba	 przeprowadzonych	 wywiadów	 bezpośrednich	 z	 pasażerami	 na	
stacjach	i	przystankach 19	250 [Ankieta]

Odsetek	podróży	poddanych	ankietowaniu 7,7 [%]
Łączna	liczba	miejsc	parkingowych	na	parkingach	przy	stacjach	i	przy-
stankach	kolejowych 8	669 [Miejsce	postojowe]

Łączna	akumulacja	samochodów	na	parkingach	o	godz.	10 5	994 [Samochód]

Średni	wskaźnik	napełnienia	parkingów	o	godz.	10 69,1 [%]

*bez stacji i przystanków kolejowych w Warszawie
Źródło: [2], opracowanie własne

Rys. 1. Rozkład liczb pasażerów wsiadających i wysiadających na stacjach kolejowych w województwie 
mazowieckim w dniu powszednim

Źródło: [2], opracowanie własne
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3. Metodyka wykonania analiz

Wstępne rozpoznanie bazy danych z przeprowadzonych wywiadów bezpośred-
nich wśród pasażerów na stacjach kolejowych ujawniło jej pewne mankamenty, 
które utrudniły jej bezpośrednie wykorzystywanie do prowadzenia analiz. Jednym 
z nich był brak przypisania kodów teryt do nazw miejscowości w których respon-
denci rozpoczynali i kończyli swoje podróże. Wiele nazw miejscowości wpisanych 
było z błędami ortograficznymi, w sposób skrócony, lub w sposób uniemożliwiają-
cy wykonanie łączenia w pary nazw wpisanych do bazy danych z nazwami miejsco-
wości zgromadzonymi w bazie GIS. Wykonywanie korekt wszystkich wpisanych 
nazw miejscowości byłoby zadaniem bardzo pracochłonnym. Biorąc pod uwagę 
ryzyko związane z prowadzeniem analiz, które mogłyby nie doprowadzić do sfor-
mułowania wniosków, postanowiono potraktować zadanie jako badanie pilotowe, 
wykonane dla wybranych stacji i przystanków kolejowych. 

Wybór ten poprzedzono wprowadzeniem klasyfikacji stacji i przystanków pod 
względem pojemności parkingów przy nich zlokalizowanych. Z bazy danych za-
wierającej wywiady bezpośrednie wyselekcjonowano wyłącznie te rekordy z ankie-
tami osób, które do wybranej stacji dojeżdżały lub dochodziły z domu, przyjmując 
że taka lokalizacja źródła podróży jest charakterystyczna w przypadku gdy ce-
lem podróż w szczycie porannym jest parking P+R. Wprowadzono podział stacji 
i przystanków na 4 typy (tab. 2).

Tabela 2. Przyjęta klasyfikacja stacji i przystanków kolejowych pod względem liczby występujących 
miejsc postojowych na parkingach P+R
Typ przystanku/stacji 

kolejowej
Liczba miejsc parkingowych
od do

1 brak	lub	mniej	niż	20
2 20 49
3 50 99
4 ponad	100

Źródło: opracowanie własne

4. Charakterystyka wybranych stacji

Do każdego z czterech typów stacji i przystanków przypisano po 5 reprezen-
tatywnych przypadków (rys. 2). Już wstępne rozpoznanie wskazuje, że w tych 
lokalizacjach gdzie występuje łącznie ponad 100 miejsc parkingowych ma miejsce 
największe wykorzystanie parkingów (tab. 3). Należy jednak podkreślić, że nie 
oznacza to, że w przypadku budowy większych parkingów P+R będą one za-
wsze cechowały się większym stopniem wykorzystania. Badanie wpływu łącznej 
pojemności parkingów P+R na stopień wykorzystania (atrakcyjność parkingów) 
nie było przedmiotem prowadzonych analiz, stąd w referacie nie przedstawiono 
wniosków w tym zakresie. 
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Rys. 2. Wykaz stacji wybranych do przeprowadzenia analiz
Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Zestawienie stacji i przystanków kolejowych wybranych do przeprowadzenia analiz 
Typ 

stacji Nazwa Liczba miejsc parkin-
gowych przy stacji

Akumulacja pojazdów 
o godz. 10

Stopień napełnie-
nia parkingu

1

Antoniówka 0 0 -
Bartodzieje 10 6 60%
Brwinów 10 5 50%

Studzianki	Nowe 5 3 60%
Zabieżki 16 13 81%

Razem stacje - typ 1 41 27 63%

2

Klembów 42 36 86%
Łaskarzew	Przystanek 25 25 100%

Nasielsk 35 16 46%
Strzyżyna 45 36 80%

Sucha	Żyrardowska 30 15 50%
Razem stacje - typ 2 177 128 72%
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3

Ciechanów 60 40 67%
Dobieszyn 90 74 82%

Grodzisk	Mazowiecki 60 45 75%
Kobyłka 50 42 84%
Komorów 50 45 90%

Razem stacje - typ 3 310 246 80%

4

Halinów 195 168 86%
Mińsk	Mazowiecki 215 211 98%
Nowa	Iwiczna 172 153 89%
Zalesie	Górne 230 230 100%
Zielonka 210 183 87%

Razem stacje - typ 4 1022 945 92%
Razem wszystkie stacje 1550 1346 77%

Źródło: [2], opracowanie własne

5. Analiza danych z wywiadów bezpośrednich

Z bazy danych zawierającej wyniki przeprowadzonych wywiadów bezpośred-
nich wyselekcjonowano rekordy w których na analizowane stacjach i przystan-
kach kolejowe wsiadali lub wysiadali ankietowani podróżni. W kilkudziesięciu 
przypadkach informacje zapisane w bazie danych odrzucono. Dotyczyło to tych 
podróży w ramach których deklarowano dojście piesze do przystanku/stacji, któ-
rego długość przekraczała 4 km mierzone w linii prostej. Tego typu informa-
cje uznano jako niewiarygodne i oznaczające raczej błąd w kodowaniu danych. 
Zakwestionowano również przypadki wątpliwego przypisania środka transpor-
tu wykorzystywanego w dojeździe do stacji/przystanku, np. kilka przypadków 
wykorzystywania „metra”.  We wszystkich tego typu przypadkach dokonano 
korekty danych przypisując im atrybut „inne” lub „brak danych”. 

Analiza uzyskanych wyników potwierdziła dotychczasowe obserwacje 
o znacznym odsetku osób docierających pieszo do stacji i przystanków kolejo-
wych [3]. Średnio dla wszystkich badanych stacji odsetek osób docierających 
pieszo wyniósł 65%. Rowerem lub motocyklem dociera 7% osób, samochodem 
jako kierowca 8% osób, samochodem jako pasażer 12% osób, autobusem 5% 
osób (tab. 4). Pozostałe 3% osób dotarło do stacji w inny sposób lub było brak 
danych na ten temat. 



13WPŁYW LOKALIZACJI PARKINGÓW P+R PRZY STACJACH KOLEJOWYCH NA...

Tabela 4. Struktura sposobu podróżowania z dom do stacji i przystanków kolejowych [%]
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1

Antoniówka 100% - - - - -
Bartodzieje 73% 8% 12% 3% - 4%
Brwinów 68% 5% 6% 19% 2% -

Studzianki	Nowe 53% 7% - 15% 7% 18%
Zabieżki 63% 16% 9% 12% - -

Razem stacje - typ 1 66% 8% 7% 11% 2% 6%

2

Klembów 64% 8% 11% 13% 2% 2%
Łaskarzew	
Przystanek 57% 13% 20% 7% 3% -

Nasielsk 52% 5% 11% 14% 16% 2%
Strzyżyna 71% 12% 8% 6% 2% 1%

Sucha	Żyrardowska 83% 9% - 4% 4% -
Razem stacje - typ 2 60% 8% 10% 11% 10% 1%

3

Ciechanów 52% 3% 11% 19% 14% 1%
Dobieszyn 52% 16% 13% 14% 1% 4%
Grodzisk	

Mazowiecki 63% 5% 12% 14% 4% 2%

Kobyłka 66% 8% 5% 18% 2% 1%
Komorów 87% 2% 2% 6% 2% 1%

Razem stacje - typ 3 66% 8% 8% 13% 3% 2%

4

Halinów 65% 10% 7% 13% 2% 3%
Mińsk	Mazowiecki 61% 6% 10% 14% 6% 3%
Nowa	Iwiczna 81% 5% 4% 9% - 1%
Zalesie	Górne 69% 8% 12% 8% 2% 1%
Zielonka 65% 6% 7% 12% 8% 2%

Razem stacje - typ 4 66% 7% 9% 12% 5% 1%
Razem wszystkie stacje 65.0% 7.0% 8.0% 12.0% 5.0% 3.0%

Źródło: [2], opracowanie własne

Do ustalenia odległości pomiędzy miejscami rozpoczynania podróży a stacja-
mi/przystankami kolejowymi, na których następowały przesiadki, wykorzystano 
wszystkie wyselekcjonowane i skorygowane ankiety (pod względem nazw miej-
scowości i środków transportu) oraz zastosowano geokodowanie i narzędzia GIS. 
Z uwagi na to, że w większości przypadków ankiety nie zawierały dokładnych in-
formacji o adresach początków i końców podróży, w analizie wykorzystano przypi-
sane im nazwy miejscowości. Wyznaczono odległości odpowiadające promieniom 
odległości (w linii prostej od źródła podróży do stacji/przystanku kolejowego). 
Wpływ zastosowanego uproszczenia na wyniki analizy uznano za niewielki, gdyż 
odległości dojazdu samochodami na parkingi P+R różnią się znacznie od odle-
głości pokonywanych przez pozostałych pasażerów kolei, korzystających z innych 
form podróżowania.
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Uzyskane wyniki ujawniły, że średnie odległości dojazdów samochodami jako 
kierowca i pasażerów autobusów są do siebie zbliżone. Średnia odległość dojazdu 
autobusem wynosi 2 km, podczas gdy średnia odległość dojazdu samochodem 
jako kierowca 1,9 km (tab. 5). Intuicyjnie spodziewano się uzyskania znacznie 
dłuższych odległości dojazdu samochodem. 

Tabela 5. Średnie promienie odległości od miejsc zamieszkania do analizowanych stacji/przystanków [km]
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1

Antoniówka 1.0 - - - - -
Bartodzieje 2.0 1.9 3.3 2.1 - 4.1
Brwinów 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -

Studzianki	Nowe 0.7 3.5 - 1.4 0.7 5.9
Zabieżki 0.9 1.3 0.9 0.9 - -

Razem stacje - typ 1 1.1 1.8 2.2 0.8 0.6 5.3

2

Klembów 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Łaskarzew	
Przystanek 1.4 4.1 1.4 1.4 12.2 -

Nasielsk 3 3.7 3.3 3.0 3.0 3.0
Strzyżyna 2.6 2.9 2.8 2.8 2.8 2.6

Sucha	Żyrardowska 0.4 0.4 - 0.4 0.4 -
Razem stacje - typ 2 2.5 3 2.7 2.7 3.1 2.8

3

Ciechanów 1.4 1.4 2.5 1.8 1.4 1.4
Dobieszyn 1.4 1.6 2.7 1.8 1.4 2.5
Grodzisk	

Mazowiecki 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Kobyłka 0.5 0.5 1.6 0.5 0.5 0.5
Komorów 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Razem stacje - typ 3 0.9 1.2 2 1.3 1.0 1.6

4

Halinów 0.7 0.7 1 0.7 0.7 0.7
Mińsk	Mazowiecki 0.7 1.2 1.8 0.7 2.4 6.4
Nowa	Iwiczna 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6
Zalesie	Górne 0.3 0.3 0.7 0.3 1.2 2.2
Zielonka 0.8 1.1 0.8 0.8 0.8 1.4

Razem stacje - typ 4 0.6 0.9 1.2 0.7 1.5 3.8
Razem wszystkie stacje/

przystanki 1.1 1.5 1.9 1.3 2.0 3.4

Źródło: opracowanie własne

Analiza zestawienia liczby ankiet pogrupowanych wg odległości dojścia/dojaz-
du i wykorzystanego środka transportu wskazuje, że w grupie dojazdów dłuższych 
niż 4 km dominują te w których wykorzystywane są dojazdy samochodem jako 
kierowca (tab. 6). Ich udział wynosi ponad 30% w ogólnej liczbie dojazdów dłuż-
szych niż 4 km (tab. 7). Pewnym problemem badawczym jest to, że w grupie 
najdłuższych dojazdów występuje największy udział łańcuchów podróży, gdzie 
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brakuje informacji o środku transportu dojazdu do stacji. Jest to aż ponad 42% 
dojazdów w tej grupie. Intuicyjnie można domniemywać, że w większości przy-
padków do dojazdów były wykorzystane samochody lub autobusy. Można wy-
sunąć wniosek, że występowanie parkingów P+R jest korzystne dla zwiększania 
atrakcyjności i dostępności do kolei dla osób mieszkających na skrajach obszarów 
oddziaływania stacji kolejowych. Należy jednak zauważyć, że w ogólnej liczbie 
podróży dominują te w których odległość do analizowanych stacji z miejsca roz-
poczęcia podróży jest mniejsza niż 1 km. Podróże w których odległość dojścia/
dojazdu do stacji jest większa niż 4 km należą do marginalnych. Ich łączny udział 
wynosi tylko 2%.

Tabela 6. Liczby dojazdów wg odległości dojścia/dojazdu do stacji przystanku i wykorzystanego środka 
transportu
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Razem

do	1	km 1103 96 97 190 57 28 1571
1-2	km 253 44 48 62 18 11 436
2-4	km 288 42 53 44 42 10 479

powyżej	4	km 0 6 16 5 3 22 52
Razem 1644 188 214 301 120 71 2538

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Struktura procentowa dojazdów wg odległości dojścia/dojazdu do stacji i wykorzystanego środ-
ka transportu

Odległość miejsca 
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Razem

do	1	km 70.2% 6.1% 6.2% 12.1% 3.6% 1.8% 100.0%
1-2	km 58.0% 10.1% 11.0% 14.2% 4.1% 2.5% 100.0%
2-4	km 60.1% 8.8% 11.1% 9.2% 8.8% 2.1% 100.0%

powyżej	4	km 0.0% 11.5% 30.8% 9.6% 5.8% 42.3% 100.0%
Razem 64.8% 7.4% 8.4% 11.9% 4.7% 2.8% 100.0%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8. Struktura podróży wg odległości dojścia/dojazdu do stacji/przystanku
Odległość miejsca zamieszkania do stacji/przystanku Liczba pasażerów Udział

do	1	km 1571 62.0%
1-2	km 436 17.0%
2-4	km 479 19.0%

powyżej	4	km 52 2.0%
Razem 2538 100.0%

Źródło: opracowanie własne
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6. Wnioski

Zaletą parkingów P+R jest ich stosunkowo wysoka atrakcyjność dla podróży 
w których dojście/dojazd z domu do stacji przekracza 4 km. Mając to na uwa-
dze można wysunąć wniosek, że występowanie parkingów P+R jest korzystne 
dla zwiększania atrakcyjności i dostępności do kolei dla osób mieszkających na 
skrajach obszarów oddziaływania stacji kolejowych. Należy jednak zauważyć, że 
w ogólnej liczbie podróży dominują te w których odległość do analizowanych stacji 
z miejsca rozpoczęcia podróży jest mniejsza niż 1 km. Podróże w których odległość 
dojścia/dojazdu do stacji jest większa niż 4 km należą do marginalnych. Ich łączny 
udział wynosi tylko 2%. Zdecydowana większość podróży odbywanych transpor-
tem kolejowym dotyczy przypadków w których miejsce zamieszkania znajduje się 
do 2 km od stacji (w linii prostej), udział tych podróży wynosi ok. 80% w ogólnej 
liczbie podróży.
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